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ȘEDINȚA BIROULUI FEDERAL AL FEDERAȚIEI ROMÂNE DE GO 

Tipul sedinței Sedință Ordinară 

Data si ora 26.04.2022, ora 18:00 

Loc de desfășurare Ședință online (Google Meet) https://meet.google.com/mfx-otje-czh 

Ordinea de zi 1. Constatarea întrunirii cvorumului 

2. Aprobarea ordinii de zi 

3. Componența comisiilor FRGO si aprobarea regulamentelor acestora  

4. Aprobare regulamente competiții 

- Cupa României (Anexa 1) 

- Trofeul Shodan (Anexa 2) 

5. Vot cu privire la deciziile conducerii EGF (Federația Europeană de GO) din 

data de 11.04.2022 (Anexa 3) 

6. Diverse 

 

Important: 

1. Biroul Federal se intruneste in sedinte ordinare, de regula o data pe luna sau de cate ori este nevoie, dar 

nu mai putin de 4 (patru) ori pe an (Art. 48, Alin. 1 din Statutul FRGO) 

2. Sedinta Biroului Federal este statutara daca sunt prezenti majoritatea de 2/3 a membrilor (Art. 48, Alin. 

2 din Statutul FRGO) 

3. Hotararile sunt valabile daca sunt adoptate cu majoritate relativa a voturilor membrilor Biroului Federal. 

In caz de egalitate, decide votul presedintelui (Art. 49, Alin. 1 din Statutul FRGO) 

Majoritate relativa reprezinta numarul cel mai mare de voturi obtinut in raport cu numarul celorlalte voturi 

(Art. 1 din Statutul FRGO) 
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PROCES VERBAL - SEDINTA BIROULUI FEDERAL AL FEDERATIEI ROMANE DE GO 

1. Constatarea intrunirii cvorumului 

In data de 26.04.2022, la ora 18:20, sunt prezenti sase membri: Ghetu George-Criatian, Fistoiu 

Bogdan, Taranu Mihaela, Fratica Anton Tiberiu, Vasiloanca Smirnov Codrin Doru, Toma Iulian. 

Sedinta este statutara. 

 

2. Aprobarea ordinii de zi.  

Sedinta este condusa de Ghetu George-Cristian. Secretar de sedinta este dl Ghetu George-Cristian. 

Voturi pentru Voturi împotrivă Abțineri 

6 0 0 

 

3. Componența comisiilor FRGO si aprobarea regulamentelor acestora  

Componenta comisiilor FRGO la data de 26.04.2022 este conform Anexei 1.  

Nu avem completari sau regulamente de aprobat. 

 

4. Aprobare regulamente competiții 

Este prezentat si se voteaza Regulemantul pentru Cupa României (Anexa 2). 

Voturi pentru Voturi împotrivă Abțineri 

6 0 0 

 

Este prezentat si se voteaza Regulamentul pentru Trofeul Shodan (Anexa 3) 

Voturi pentru Voturi împotrivă Abțineri 

6 0 0 

 

5. Vot cu privire la deciziile conducerii EGF (Federația Europeană de GO) din data de 

11.04.2022 (Anexa 4) 

Sunt prezentate cele trei optiuni si este votata varianta”a) Agree with the decisions of the 

acting EGF-board” 

Voturi pentru Voturi împotrivă Abțineri 

6 0 0 

 

6. Diverse 

a) Avand in vedere lipsa unui Regulament pentru promovari aprobat intr-o sedinta de Birou 

Federal sau Adunare Generala, Biroul Federal al FRGO stabileste urmatoarele: 

- Profesorii/antrenorii/instructorii de GO au posibilitatea sa-si promoveze propriii elevi 

pana la rangul maxim de 10 kyu (1100 puncte EGD 

https://europeangodatabase.eu/EGD/). Noul rang (de proba) nu poate fi cu mai mult de 

doua niveluri peste cel atins in urma ultimului concurs la care sportivul a participat. 

- Incepand cu rangul de 9 kyu (1150 puncte EGD) nu este permisa acordarea rangurilor de 

proba; inscrierea sportivilor in competitii oficiale se va face conform ratingului EGD din 

ziua concursului. 

 

b) Semifinala CN (11-13.06.2022) – desi competitia este planificata online, se are in vedere 

organizarea ei fata in fata. Membrii afiliati interesati sa o organizeze sunt rugati sa trimita 

propunerile la bf@frgo.ro pana pe 11.05.2022 
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c) In intervalul 07-10.07.2022 vor fi organizate la Pitesti cursuri de formare si perfectionare 

pentru arbitrii FRGO. Toti cei interesati sunt rugati sa anunte intentia de participare prin 

email la bf@frgo.ro  

Dl Toma Iulian, in calitate de Presedinte al Comisiei centrale a arbitrilor va reveni cu 

informatii suplimentare pana pe 13.05.2022 

 

d) Sediul FRGO a fost preluat de dl Radulescu Mihnea Andrei (Secretar General FRGO). 

 

e) Lista arbitrilor romani care vor participa la EGC 2022, Vatra Dornei – dl Toma Iulian, in 

calitate de Presedinte al Comisiei centrale a arbitrilor se va ocupa de intocmirea listei 

arbitrilor din Romania care vor putea sa ia parte la acest eveniment. 

 

f) Model contestatie arbitraj – domnii Toma Iulian si Fratica Anton Tiberiu vor reveni cu un 

model pana pe 31.05.2022 

 

g) Reluare subiect Sedinta BF 25.02.2022: Colaborare Centrul National de Antrenori – 

organizarea de catre FRGO in anul 2022, a 2 cursuri de perfectionare si/sau formare 

antrenori (organizate de FRGO. Dl Toma Iulian va discuta cu dl Florescu Ion (Presedintele 

Comisiei centrale a antrenorilor) si va lua legatura cu dl Alexandru Culeva (Scoala 

Nationala de Antrenori). 

Dl Toma Iulian va reveni cu informatii suplimentare pana pe 13.05.2022 

 

18:50 Declaram sedinta inchisa. 
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